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 Queimadas aumentam risco de acidentes na BR-364
Caminhoneiros que percorrem
o trecho da BR-364 em
Rondônia estão apreensivos
com as queimadas à beira da
estrada, que prejudicam
avisibilidade, o que segundo
muitos decorre em sérios

transtornos, incluindo o risco de acidentes graves. Eduardo Detineli,
camihoneiro há 15 anos, disse que somente do trecho de Vilhena a
Porto Velho percebeu mais de dez focos. "A BR 364 está insuportável.
São muitos os focos de queimadas. A falta de visibilidade é horrível. O
trabalho f ica dif icultoso e também mais lento", reclamou Eduardo, que
está com a carreta estacionada no Posto de Combustível Catarinense,
na Capital.

Fumaça

Valdir Saleri, chegou na Caital gripado. Diz que a culpa são das
queimadas. "Na parte de Mato Grosso não tem tando, mas aqui em
Rondônia é insuportável. E parece que a cada ano que passa o calor
aumenta mais e os focos de fumaça também", reclamou o
caminhoneiro explicando que não sabe de onde vem tanta fumaça.
"Não sei se são somente pastos queimados ou alguém anda tocando
fogo de propósito na beira da Br. Só pode!", disse desconfiado.

Zona urbana

Mas não é somente na rodovia BR 364, que as queimadas já
incomodam. Moradores dos bairros às margens da br já reclamam da
fumaça.

De acordo com pesquisas, as queimadas aumentaram em 10%, em
relação ao ano passado. Maria de Nazaré, de 69 anos, aposentada,
mora com a f ilha e dois netos. Todos estão gripados.

Áreas urbanas também são afetadas

"É inacreditável. Bem cedo da manhã já rcebo as cinzas aparecerem
aqui por casa. Aqui está todo mundo doente", reclamou Nazaré, que
mora no conjunto Mamoré, zona Sul de Porto Velho.

O comerciante Joaquim Vicente, que tem um bar às margens da BR
364 também reclama da fumaça e faz um alerta: "Quero ver aonde é
que nós vamos parar. As autoridades têm é que fazer alguma coisa,
como campanhas educativas para conscientizar a população em não
queimar nossa f loresta", finalizou.
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De acordo com o Inpe ( Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o
futuro de Rondônia é cada vez mais preocupante, se as queimadas
continuarem da forma como estão. Segundo pesquisas, dois pontos
destacam Rondônia no que se diz respeito aos focos de queimadas
registrados e as áreas de desmatamento. As regiões de Porto
Velho,Ponta do Abunã e Vilhena concentraram quase que a totalidade
das queimadas em anos anteriores.
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